
 

 
  

 
 

Campinas, 16 de Julho de 2010. (Número 709)  

 
 

Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis n a íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br   

 

 

SIGA O NIPE PELO TWITTER!  
O NIPE/Unicamp agora está no Twitter. Acompanhe posts sobre os eventos do NIPE, editais de P&D e oportunidades  
de emprego e concursos públicos no setor. Clique aqui e torne-se um seguidor do NIPE no Twitter. 
 
 

  

MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
O Programa de Engenharia Mecânica da COPPE/UFRJ está selecionando alunos de Mestrado e Doutorado para o Programa de Formação de Recursos 
Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis: ANP/PRH-37, "Engenharia Mecânica para o Uso Eficiente de 
Biocombustíveis". Maiores informações podem ser obtidas no endereço http://prh.mecanica.ufrj.br 
 
Finep lança editais para financiar projetos nas áreas de petróleo e gás 



A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançou, na última sexta-feira (9), dois editais destinando R$130 milhões a projetos que contemplem 
soluções tecnológicas para os desafios que surgirem a partir das descobertas de reservas na camada do pré-sal a serem exploradas pela Petrobras. 
O formulário para envio das propostas poderá ser acessado no portal da Finep a partir de 23 julho. O envio das propostas se estende até o dia 8 de 
setembro. Os detalhes das chamadas públicas estarão disponíveis no site da FINEP e nos portais da Petrobras e do Prominp. 
 
FAPESP e Microsoft Research abrem nova chamada 
O Instituto Virtual de Pesquisas FAPESP-Microsoft Research lança nova chamada pública de propostas para apoio à pesquisa fundamental e de classe 
mundial em tecnologias de informação e comunicações (TIC). O objetivo da chamada é selecionar e financiar projetos que explorem a aplicação da 
ciência da computação aos desafios da pesquisa fundamental em áreas como produção de energia e várias outras disciplinas ligadas às ciências do 
meio ambiente.  
As propostas deverão considerar projetos com duração de no máximo dois anos e serão recebidas pela FAPESP até o dia 8 de setembro. 
Mais informações, clique aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

II WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2010 
Oportunidades em Atividades Nucleares no Brasil  
Medicina, Agricultura e Indústria 
 
19 e 20 de Agosto de 2010 
Anfiteatro da Faculdade de Engenharia Química da Un icamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp e IPEN-CNEN/SP 
Mais informações: enumas2010@nipeunicamp.org.br   
 

 



 

Dr. Carlos Alberto Buchpiguel realiza minicurso no ENUMAS 2010 
 
O Diretor do Centro de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor Dr. Carlos Alberto 
Buchpiguel, vai ministrar um minicurso sobre “As aplicações da Medicina Nuclear no Século XXI”, no dia 20 de agosto, em 
Campinas, durante o ENUMAS 2010. Um dos autores do livro, Medicina Nuclear em Oncologia, Dr. Carlos, fala antecipadamente 
sobre as especialidades que a medicina nuclear atua, a crise da radiofarmácia e um breve histórico e evolução da medicina 
nuclear no Brasil e no mundo. Buchpiguel estará presente também no dia de início do evento, 19 de agosto. Confira a entrevista 
no site do Enumas 2010. 
 
Cristiane P. Bergamini Marques - Assessora de Comunicação Enumas 2010 
 
 

AGRENER GD 2010 
8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis na Região  Centro-Oeste do Brasil 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp 
 

Acesse o site do AGRENER GD 2010!  
A data limite para envio dos trabalhos completos é 06/08/2010.  
 



EVENTOS  

VI Confererência de PCH  
MERCADO & MEIO AMBIENTE 
 
01 e 02 de Setembro de 2010 
Centro de Convenções do Novotel Center Norte  – São Paulo – SP   
Mais informações: clique aqui   
 

5º Workshop Internacional sobre 
Hidrogênio e Células a Combustível 
 
26 a 29 de outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010  
 

Seminário Internacional sobre Perdas 
na Distribuição de Energia 
 
18 a 20 de Agosto de 2010 
Hotel Mercure Brasília Eixo Monumental – Brasília –  DF  
Mais informações: www.bracier.org.br/perdas   
 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
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Brazil Windpower 2010 
 
31 de Agosto a 02 de Setembro de 2010 
Centro de Convenções SulAmérica- Rio de Janeiro – R J 
Mais informações: http://www.brazilwindpower.org/pt/   
 

3º Seminário Internacional História e 
Energia  
 
01 a 04 de Setembro de 2010 
Golden Tulip Belas Artes – São Paulo – SP  
Mais informações: clique aqui   
 

 

NOTÍCIAS 

DEGRADAÇÃO 

Processo químico acelera degradação de herbicida 
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIV – Nº 466 (21 a 27/06/10) 
Por Maria Alice da Cruz  
 
Testes químico/eletroquímicos realizados na Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp mostram que é possível  
degradar em 80% o herbicida ametrina, um dos produtos mais utilizados para proteger a lavoura de cana-de-açúcar. Pelo método  
convencional, os pesquisadores levariam cem dias para degradar 50% do produto, mas a eletrossíntese –síntese de compostos  
químicos em uma célula eletroquímica – de peróxido de higrogênio (água oxigenada) permitiu chegar a 90% de degradação em  



doses elevadas, de acordo com o pesquisador André Augusto Gutierrez Fernandes Beati, autor da tese de doutorado  
“Identificação de subprodutos de degradação do herbicida triazínico ametrina via processos químico/eletroquímico”.  
Durante as pesquisas da tese, orientada pelo professor Marcos Roberto de Vasconcelos Lanza (IQSC/USP) e coorientada pelo  
professor Rodnei Bertazzoli, do Departamento de Materiais da FEM/Unicamp, os pesquisadores conseguiram também identificar  
16 subprodutos da degradação de ametrina.  Leia mais 
 
 
PAINEL DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

Boletins de análise de conjuntura 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (13/07/10) 
 
Elaborado pela Diretoria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética – EPE com o intuito de  
apresentar uma síntese da conjuntura dos mercados de combustíveis renováveis, o Painel de Biocombustíveis analisa,  
periodicamente, a evolução dos indicadores de etanol, biodiesel e cogeração derivada da biomassa de cana-de-açúcar,  
identificando os eventos mais relevantes ocorridos no período abrangido em cada boletim, assim como as principais tendências  
de curto prazo. Leia a Análise 
 
 
USINA 

Estado vai bancar 77,5% da usina de Belo Monte 
Fonte: Folha Online (13/07/10) 
Por Leila Coimbra 
 
O peso do Estado na construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, chegará a 77,5% do investimento total, orçado entre R$ 19  
bilhões e R$ 25 bilhões. Leia mais 
 
 
NUCLEAR FUEL 



Alternative nuclear fuel is surprisingly reactive  
Fonte: NewScientist (13/07/10) 
Por  James Urquhart  
 
Uranium nitride, a nuclear fuel that might one day offer a more efficient alternative to the uranium and plutonium oxides now used, has  
been given a boost by research that has illuminated its reactive properties. Leia mais 
 
 
PANEL SOLAR 

Cómo generar electricidad y agua caliente con el mi smo  
panel solar 
Fonte: La Nación (14/07/10) 
Por Rodrigo Herrera Vegas  
 
Cuando se piensa en energía solar, la gran mayoría de la gente piensa en las enormes placas que sirven para generar electricidad, los  
llamados paneles fotovoltaicos. Leia mais 
 
 
GÁS NATURAL 

Gás natural pode ser "combustível-ponte" para o fut uro  
com baixo carbono 
Fonte: Scientific American Brasil (14/07/10) 
 
Após dois anos de pesquisas sobre o cenário energético dos Estados Unidos, pesquisadores do Massachusetts  
Institute of Technology (MIT) estão incentivando os legisladores a considerar o gás natural como uma alternativa viável de  



curto prazo às antigas usinas elétricas movidas a carvão. Leia mais 
 
 
PRÉ-SAL 

Começa a produção comercial do pré-sal 
Fonte: Estadão Online (15/07/10) 
Por Nicola Pamplona 
 
Operação vai ocorrer no campo de Baleia Franca, no litoral capixaba, que até o fim do ano vai produzir 40 mil barris de óleo por dia.  
Leia mais 
 
 
HIDROGÊNIO 

Boeing lança avião não-tripulado movido a hidrogêni o 
Fonte: Galileu (16/07/10) 
 
A Boeing apresentou o Phantom Eye, seu novo avião a hidrogênio não tripulado. O protótipo poderá voar por quatro dias a quase 20 km  
de altura. “O Phantom Eye é o primeiro do tipo e pode iniciar um negócio novo de recolhimento de dados e comunicações”, diz o  
presidente da Boeing Phantom Works, Darryl Davis. Há uma grande chance deste avião ser empregado para a espionagem no futuro. 
Leia mais 
 

  

 
Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada do seu (s) endereço (s) de E-mail (s). Obrigado. 



 
 

  
 


